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Ježíš v Nazaretě ohlašuje, že se dnes naplnila radostná zvěst1. 
S důvěrou v toto Boží slovo se společně modleme: 

1. Prosme o požehnání papeži a mladým lidem na Světovém 
setkání v Panamě.2 

2. Prosme o ochranu evropské ekonomiky před neuváženými kroky 
spojenými s Brexitem.3  

3. Prosme za Venezuelu, Kongo a další země, které nespravedlivá 
vláda uvrhla do chaosu a nestability.4 

4. Prosme o Boží záchranu před útoky na spravedlnost a právní 
jistotu v naší zemi.5 

5. Prosme za média, za odvahu novinářů k pravdě a modleme se za 
odvahu vyhýbat se jazyku nenávisti.6 

6. Prosme o požehnání pro lékaře a zdravotní sestry a za řešení 
jejich kritického nedostatku.7 

7. Prosme za ty, kteří v našem společenství pečují o hlásání 
evangelia, zvláště za kněze, jáhny a katechety.8 

 

 
Bože, ty jsi nás křtem spojil v jediné tělo, napoj nás svým Duchem9, 
abychom v jeho moci budovali tvé království. Skrze Krista našeho Pána. 
Amen. 

                               
1 3. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Papež na Světovém setkání mládeže v Panamě – 1. den  
3 Mayová poprosí EU, aby změnila podmínky brexitu.  Německo a Francie se semknou. 
4 Guaidóovo prohlášení prezidentem je státní převrat, uvedla armáda. Venezuele hrozí 

občanská válka.  
5 Slovo k naší Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  Soudce Baxa: Zeman naznačoval, že 

bych mohl být šéfem Ústavního soudu. 
6 Mého muže zabila slova.‘ Vdova po zavražděném primátorovi viní polskou televizi z nenávisti.  

Nic podobného jsme tu zatím neměli, říká průkopník fact-checkingu. Trumpovi napočítali na 

8000 nepravd. 
7 Lůžka se ruší pro nedostatek sester, sestry nejsou pro nedostatek motivace. Jak z toho ven?  
8 3. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
9 3. neděle v mezidobí – cyklus C druhé čtení. 
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